
197 

 

“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

40e jaargang nummer 205    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, oogstmaand 2015 

Graven in het verleden 

In deze Brieven van Paulus veel aandacht voor “graafwerk”. 

Zo zijn er verslagen van archeologisch werk, zowel in Bavel als in 

Galder. Wim Joosen graaft in het verleden van een 

Heusdenhoutse tante-zuster. Voor velen van ons herkenbaar 

omdat in de vorige eeuw heel veel families wel één of meer 

religieuzen telden. Toon van Miert groef zich door enkele 

jaargangen tijdschriften voor verkenners en kreeg zo weer het 

beeld voor ogen van de jeugd in het Ginneken kort na de 

oorlog. Ook verdiept hij zich in een opvallend pand net over de 

Mark, aan de Binnenweg. In Ulvenhout hoefde nét niet gegraven 

te worden om Paulus’ tram binnen te krijgen in de showroom 

van Van Hooijdonk. Karel van den Hout groef in het verleden 

van de heemschuur in Goirle die vroeger als kerk diende in 

Bavel. Graven in het archief van de Raad van Brabant leverde een 

spannende kijk in het leven van heembewoners anno 1788. 

Voor elk wat wils.  Wij wensen u veel leesplezier.  
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Agenda 2015 

September 
 

Zondag 6  Museum open 

Zondag 13  Open monumentendag, laatste dag 

expositie 1975 – het geboortejaar van 

Paulus 

Maandag 14  Lezing over de Klokkenberg door George 

Dirven in de Pekhoeve 

Oktober 
 

Zondag 4  Opening nieuwe expositie in ons museum 

over 500 jaar Mastbos 

Maandag 12  Jaarvergadering en oude films uit de 

collectie van Paulus in de Tussenpauz’ 

November 
 

Zondag 1  Museum open 

Maandag 9  Lezing over bijgeloof door Paul Spapens 

in de Pekhoeve 

December 
 

Zondag 6  Museum open 

  

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en 

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur.  
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40e Jaarverslag Paulus van Daesdonck 

over het verenigingsjaar van 1-9-2014 tot en met 31-8-2015  

door secretaris Niek Kools 

Algemeen 

Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan 

het eind van het verenigingsjaar 578 leden. Samenstelling 

bestuur: Kees Leijten, Gerard Oomen, Niek Kools, Hans van der 

Zanden, Louis Vriens, Joke van Baal, Johan Mulders, Karel van 

den Hout en Peter van der Ven. 

Er zijn dit jaar 8 bestuursvergaderingen van de heemkundekring 

geweest en 2 van de stichting museum. De werkgroepen waren 

zeer actief. 

De vereniging ontving over 2014 subsidie van de gemeente 

Alphen/Chaam. De gemeente Breda subsidieert niet de 

heemkundekring, maar wel het museum. De contributie 

bedraagt € 19,- per gezin ( € 17,- via automatische incasso). 

Activiteiten 

a. Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 201 t/m 205, 

waaronder het boekje “Bavel 70 jaar bevrijd” (nr. 201). 

b. Er waren 6 avondactiviteiten: 

 over genealogie en DNA (Toon van Gestel). 

  jaarvergadering en film over Bavel 70 jaar bevrijd. 

 film “Vrij gevochten” (Kees Wouters). 

 restauratie oude boerderijen (Huub Oome). 
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 40 jaar Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Kees Leijten gehuldigd. Lezing door prof. Arnoud-

Jan Bijsterveld: “de heemkundekring als 

dienstverlener aan de gemeenschap”. Toespraken 

door wethouder van Breda Selçuk Akinci, 

burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam, 

Henk Hellegers, voorzitter Brabants Heem en 

Kees Machielsen, voorzitter Oranjeboom. 

 Mastbos 500 jaar (Thijs Caspers) en daarna 

forumdiscussie. 

c. Er waren 3 tentoonstellingen: 

 Koningen der Kermiskoersen. 

 Vanaf 5 oktober: “70 jaar bevrijd: vreugde en 

verdriet”. 

 Vanaf 6 april: “1975, het geboortejaar van Paulus 

in beeld”.  

d. 1 februari 2015: Joodse en Poolse muziek, een 

presentatie met beeld en geluid door Ed Cuber in 

Mariëndal in het Ginneken. 

e. 25 en 26 oktober en 2 november: Fietstocht 70 jaar 

bevrijding Alphen-Chaam. 

f. 9 mei: Fiets- en wandelexcursie door het Mastbos. 

g. Op 3 april bestond onze heemkundekring 40 jaar. 

h. Bij de opening van de tentoonstelling op 6 april kwam 

Paulus van Daesdonck in hoogst eigen persoon zijn 

opwachting maken. 

i. Paulus werd op 31-10 bij de dorpsquiz in Bavel derde, op 

14-11 bij de regionale heemquiz in Wouw vierde en op 

9-1 bij de dorpsquiz in Ulvenhout drieëndertigste. 
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j. Promotie: 

 Informatie aan een aantal campings in ons heem 

in verband met de openstelling van het museum 

in de zomermaanden. 

 Open monumentendag (14-9). 

 75 bewoners van de Buitenplaats op bezoek in 

het museum (13-12). 

 Vele keren in regionale kranten informatie 

gegeven. 

 Scholenprojecten: er komen meer basisscholen 

uit ons heem naar het museum, na gastlessen in 

de klas door ouderen. 

 Informatiestand in De Donk (21-3). 

 Bavel Anno (21-6). 

k. Om de band met de vaste vrijwilligers te onderhouden 

werd hen op 13 november een gezellige avond 

aangeboden. 

Van veel van deze activiteiten zijn verslagen te vinden in de 

Brieven van Paulus. 

Contacten met anderen 

a. Brabants Heem: regio-overleg in Chaam (9-10) en in 

Geertruidenberg (9-4). 

b. Diverse HKK en musea in onze regio, o.a. 

ruilabonnementen tijdschriften. 

c. Het bestuur nam deel aan een debat over de toekomst 

van streekmusea (in Etten-Leur). 

d. Er was overleg met de gemeente Alphen-Chaam over het 

erfgoedbeleid. 
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e. Overleg Bezoekersplatform archief Breda. 

f. In verzorgingshuis de Donk en in Overakker worden 

geregeld tentoonstellingen ingericht door Paulus (o.a. in 

de Donk een kerststallenexpositie). 

Werkgroepen (commissies) 

a. Redactie Brieven van Paulus: Na nummer 200 gaf Kees 

Leijten het stokje over aan een nieuwe redactie. Die ging 

in dezelfde stijl enthousiast aan de slag. Het boekje 

“Bavel 70 jaar bevrijd” (nummer 201) is een topper 

geworden. De kwaliteit en inhoud van de latere nummers 

is prima en verdient veel waardering. Kees is overigens 

nog steeds als redactielid betrokken bij “zijn” Brieven.  

b. Depots en werkruimte: De mannen van de depots (Jan 

Grauwmans, Kees Leijten , Toon van Miert en Karel van 

den Hout) zijn nog steeds elke woensdagmorgen in één 

van de depots in Ulvenhout te vinden. Zij inventariseren, 

sorteren en registreren. Inmiddels is al het papierwerk 

verhuisd van de kelder in het Dienstencentrum van 

Ulvenhout naar de zolder van de pastorie. Een kleine 

ruimte in de kelder mogen wij nog gebruiken. Daarnaast 

is de grote kelder in De Donk heringericht. Daarin staan 

heel veel spullen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. 

Ook de opslag in de oude brandweerkazerne is 

opgeruimd. Gelukkig is er een goede oplossing gekomen 

voor het “depotprobleem”. 

c. Museumwerkgroep: Onder leiding van Kees Leijten 

nemen Joke van Baal, Karel van den Hout, Frans van Aert 

en Thom Neger diverse werkzaamheden op zich. 
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d. Zij vormen een denktank en zij organiseren het 

onderhoud, het schoonmaken, de inrichting, de tuin en 

alle andere zaken die op het museum betrekking 

hebben. Zij zijn ook betrokken bij het inrichten van de 

tentoonstellingen. 

e. Gens Pauli: De invoer van duizenden geboorte- 

huwelijks- en overlijdensakten heeft inmiddels 73.148 

vermeldingen van 13.290 personen opgeleverd. Er zijn 

19.565 bidprentjes ingevoerd. 

f. Werkgroep Heusdenhouts Historie: De werkgroep is 

steeds zeer actief met het bestuderen van de 

Heusdenhoutse geschiedenis en het verzamelen van 

gegevens en foto’s. Zij publiceert 5 keer per jaar in de 

Brieven van Paulus en 4 keer per jaar in het wijkblad van 

Heusdenhout over de geschiedenis van dit kapeldorp. 

g. Werkgroep digitalisering: Deze groep regelt alle zaken 

die met automatisering verband houden. Het gaat onder 

andere om het bijhouden van de website. Inmiddels zijn 

150 Brieven van Paulus gedigitaliseerd en te raadplegen 

via onze website.  

h. Werkgroep de tram: Deze groep heeft veel werk verzet. 

Allereerst een notitie “herbestemming Paardentram”.  

Een groepje studenten van Avans Hogeschool deed 

onderzoek naar de mogelijkheden om wat met de tram 

te doen. Een commissie deskundigen heeft zich gebogen 

over de staat van de tram. Conclusie: hij is vanwege zijn 

kwetsbaarheid niet geschikt voor het gebruik op de weg. 

Streef naar een goede expositiemogelijkheid, zodat hij 

zichtbaar is voor het publiek. 
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 In onze sponsor, autobedrijf Van Hooijdonk, vonden wij 

een reddende engel. Voorlopig heeft de tram uit 1884 in 

de showroom een plaatsje gekregen. Probleem was wel 

dat hij te hoog was om naar binnen te rijden. Door een 

extra subsidie van stichting ‘t Hofflandt (ook een sponsor 

van Paulus) is het onderstel demontabel gemaakt, zodat 

hij naar binnen kon worden geschoven. De buitenkant is 

opnieuw geschilderd. Geweldig hoe door zoveel 

betrokkenheid een oplossing gevonden werd. 

Museum 

a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het 

bestuur van de HKK en 2 oud-bestuursleden 

(medeoprichters van het museum): Dick Meeren en 

Adam Verkooijen. 

b. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot 

alle taken die uitgevoerd moeten worden. Zij krijgt hulp 

van beheerder Iwan. Verder zijn er de onmisbare 

vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren en 

rondleidingen verzorgen. 

c. De Stichting Paulus’ Museum ontvangt subsidie van de 

gemeente Breda en stichting ‘t Hofflandt. 

De gemeente bouwt echter de subsidie stapsgewijze af. 

Een substantieel bedrag voor het museum komt van 

onze 11 sponsors. We zijn blij met hun steun. Zij hebben 

een naambord in het museum, worden altijd genoemd in 

de Brieven van Paulus en staan nadrukkelijk op onze 

website. 
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d. Dit jaar deden wij ook mee met de clubkasactie van de 

Rabobank. Die bracht € 648,- op voor de viering van het 

40-jarig bestaan. Fijn dat zoveel mensen op ons hebben 

gestemd. 

e. Jaarlijks bezoeken tussen 1500 en 2000 mensen de 

tentoonstellingen. 

f. Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik 

van een meerjarenplanning, die is ondergebracht bij de 

gemeente Breda. Jaarlijks wordt voor het onderhoud 

gereserveerd. 

Beleidsplan 2010 - 2020 

In ons beleidsplan is de te verwachten ontwikkeling voor de 

komende jaren aangegeven. Het beleidsplan dient als leidraad 

voor de activiteiten die we gaan ondernemen. 

Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Voor 2014-2015 

waren de volgende onderwerpen gekozen: 

a. Verhuizing en inrichting depots. Dit is naar volle 

tevredenheid gerealiseerd. 

b. Viering 40 jaar Paulus. Dit is naar volle tevredenheid 

verlopen. 

c. Oprichten werkgroep historisch/ archeologisch 

onderzoek. Er is alleen respons van leden uit 

Heusdenhout gekomen. Misschien te breed thema? 

Breda heeft een goede archeologische afdeling. Het is 

interessant om daarbij aan te sluiten of contact mee aan 

te gaan. Over vondsten in ons heem kan dan in de 

Brieven van Paulus bericht worden. 
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Dit jaar het thema versmallen tot archeologie. 

Onderwerp heeft zeker de aandacht. 

d. P.R. Hoe kunnen we ons beter profileren en presenteren? 

Het bestuur is hierover in discussie. Uit bijna 40 

voorstellen werden een aantal speerpunten besproken 

en gekozen, zoals folders, speurtochten, audiovisuele 

apparatuur, gastlessen op scholen, tentoonstellingen 

buiten museum, vastleggen wat verloren dreigt te gaan, 

publiciteit. 

e. Mogelijkheden gebruik en stalling tram onderzoeken. Dit 

thema is voorlopig succesvol afgerond. 

Actiepunten voor het komende jaar (2015-2016) 

a. Reageren en inspelen op erfgoednota’s van Breda en 

Alphen/ Chaam. 

b. Oprichten werkgroep archeologie. 

c. Verbeteren archivering roerend erfgoed. 

d. Inventarisatie en beschrijving alle kapellen in ons heem. 

 

Samenvattend: het was een druk jaar, maar het gaat goed met 

onze vereniging en met het museum.  

Dat is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers op alle 

gebieden. Wij zouden graag nog meer leden een actieve rol zien 

nemen. 

Een groot dank-je-wel voor alle Paulus-fans is hier op zijn plaats. 
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Agenda 40e Jaarvergadering 

Op maandag 12 oktober 2015 in De Tussenpauz’ te Bavel. 

Aanvang 20:00 uur. 

1. Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen. 

2. Notulen van de 39e algemene ledenvergadering van 13 

oktober 2014, gepubliceerd in Bavel van Paulus 202. 

3. Jaarverslag door de secretaris. 

4. Verantwoording van het financieel beleid en de 

geldmiddelen door de penningmeester. 

5. Verslag van de kascommissie (Johan van Gestel en Wim 

Joosen). 

6. Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2015-2016. Johan van Gestel treedt af. 

7. Vaststellen van de begroting voor het jaar 2015-2016. 

8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement 

treden volgens rooster af: Gerard Oomen, Johan Mulders, 

Louis Vriens en Niek Kools. De eerste drie stellen zich 

herkiesbaar. Niek Kools stelt zich niet herkiesbaar. Het 

bestuur stelt voor de heer Ger Schuurmans als nieuw 

bestuurslid te benoemen. Als leden een andere 

kandidaat willen voordragen, neem dan contact op met 

de secretaris voor de juiste procedure. 

9. De activiteiten van het afgelopen jaar in beeld. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21:00 uur. 

Na de pauze met Bavels worstenbrood van onze sponsor, zullen 

films vertoond worden “uit de oude doos”. 
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Breng eens wat mee voor Paulus 

 “Breng eens wat mee voor Paulus“ was jarenlang de slagzin van 

ons museum. Door de giften van vele leden hebben wij een 

eigen museum opgebouwd dat veel waardering oogst in stad en 

land. Ook nu komen er regelmatig nog leuke dingen binnen. 

Van Sjaak van der Veeken kregen we een catechismus uit 1866. 

Van John de Kort een naaimandje. Van Harry van Dijk en van 

Aline van der Zanden bidprentjes. We kregen ook de eerste twee 

jaargangen (1947 en 1948) van het tijdschrift van scoutinggroep 

Raphaël uit het Ginneken en een volledig uniform van een 

wachtmeester van de rijkspolitie anno 1975, inclusief koppel en 

holster, maar zonder wapen. Van mevrouw Devos-Smulders een 

opvallende granaathuls. 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

12 feb.  Henk Hoppenbrouwers Ulvenhout  65 jr. 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen.  

We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. Rouwbrief en 

prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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De tram liep op rolletjes 

door Kees Leijten 

Vrijdag 17 juli is de tram van Paulus van Daesdonck verhuisd 

naar de Showroom van Garage van Hooijdonk aan de 

Chaamsebaan in Ulvenhout. De tram stond al vele jaren 

werkloos in de voormalige brandweerkazerne in Ulvenhout. Tot 

verdriet van velen. Graag had men hem gebruikt voor feesten of 

carnaval, maar dat was niet meer verantwoord in het huidige 

verkeer. De heemkundekring koestert dit broze roerende 

monument. De tram is 130 jaar oud en heeft een kwart eeuw het 

station van Breda via Ginneken verbonden met Ulvenhout. De 

heemkundekring was daarom zeer verheugd dat de tram in de 

showroom van Van Hooijdonk geplaatst kon worden. 

De week tevoren had de schilder de buitenkant van de tram 

keurig gerestaureerd. Iedereen die bij het garagebedrijf 

binnenloopt kan het juweel nu bewonderen. 

Vroeg in de 

morgen werd 

de tram 

achter een 

tractor via een 

sluipweg om 

de Strijbeekse 

rotonde naar 

de garage 

gereden. 
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Daar moesten de 

wielen er onderuit, 

want de tram was 

veel te hoog om via 

de deur naar 

binnen te kunnen. 

Johan Mulders, Ed 

Ott en Gerard 

Oomen werkten als 

een geolied team 

aan deze klus. Wanneer de tram op de grond staat zonder 

onderstel zijn er nog 8 á 10 centimeter over om door de deur 

naar binnen te kunnen. Toen het onderstel er onderuit was, werd 

de tram op een aantal buizen geplaatst met een doorsnede van 

“twee duim”. Zo kon de tram naar binnen gerold worden. Boven 

de tram was nog een ruimte van enkele centimeters. En u kunt 

het geloven of niet, maar de tram werd met een dik touw naar 

binnen getrokken door Johan Mulders alleen. De rest keek of 

alles goed liep. Eenmaal binnen konden de wielen er weer onder 

en kreeg de tram 

een mooi plaatsje 

in de showroom.  

Een tram van eind 

1800 tussen vele 

moderne 

voertuigen uit de 

21e eeuw.  
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Een verkenner hoort altijd zijn rozenkrans bij 

zich te hebben ook als hij niet in uniform is! 

door Toon van Miert 

Ik heb het Rijke Roomse Leven in al zijn glorie meegemaakt en 

daar denk ik nog geregeld met plezier aan terug. Het heeft me 

zo veel warme herinneringen bezorgd, zo veel geleerd over 

tradities en gebruiken, zo veel interesses aangeleverd, dat ik die 

periode nog altijd als heel waardevol voor mij vind. Het was voor 

ons kinderen - en ook voor het grootste deel van de 

praktiserende geloofsgemeenschap - natuurlijk ook de tijd van 

irrationele beleving van het geloof: je deed de dingen die je 

geboden werden zonder er bij na te denken, omdat ze nou 

eenmaal bij je gewone leven hoorden en er van een kritische 

benadering absoluut geen sprake was. Ik werd weer sterk aan 

die periode herinnerd, toen ik de eerste twee jaargangen (1947 

en 1948) in handen kreeg van ‘De St. Raphaël Bode’, het 

maandblad van de St. Raphaël verkennersgroep van de 

Mariaparochie in Ginneken: het Rijke Roomse Leven in optima 

forma. Vooral het taalgebruik van hopman, aalmoezenier, 

vaandrigs en andere leiders is zo doordrenkt van de tijdgeest 

dat het nu onmogelijk lijkt dat de jeugd dat ooit iets gedaan 

heeft. 

Toen ik pas begon te lezen was het smullen geblazen, maar na 

de helft van de eerste jaargang heb ik alleen nog maar vluchtig 

verder gelezen. Nee, daar kan een niet-gelovige uit de 21ste-

eeuw toch niet zo goed meer tegen.  
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Maar als tijdsgeschrift is het buitengewoon interessant. De 

Raphaëlgroep was heel sterk verbonden met de Mariaparochie. 

Vanuit de pastorie werd alles geregeld, lijkt het wel. De 

aankondiging van het programma van de verkennersgroep is 

daar een mooi voorbeeld van: het gaat voor 90% over de 

aanvang van de missen en het lof. Op verschillende plaatsen lees 

ik steeds aansporingen om toch aanwezig te zijn. Nee, ook in die 

tijd ‘vergat’ de jeugd vaak ter kerke te gaan. De leiding klaagt! 

De aankondiging van de Misweek in september 1947 is 

tekenend: “Dinsdag 23 September is de gehele groep (zonder 

uitzondering) present in het openingslof om 7.30 uur. Verder de 

gehele week om 7 uur gezamenlijk H. Mis en ’s avonds om 7.30 

uur lof tot en met 28 september. Laat in die week niemand 

ontbreken.” Er staat nog net geen ‘verdomme’ in. Elders in de 

maandbladen lees ik dat die oproepen - die steeds herhaald 

worden - weinig effect resulteren.  

Voor twee gulden kon je bij Hopman (steeds met hoofdletter) 

Aarts verkennerskerkboeken kopen en bovendien “Prima zwarte 

rozenkransen à f. 0,90. Niemand bewere dus vanaf heden dat hij 

er geen meer heeft en dat hij er geen kan kopen. Denk eraan, 

dat een verkenner of welp steeds een rozenkrans bij zich heeft, 

OOK als hij NIET in uniform is.” Het dragen van een scapulier 

wordt vanzelfsprekend ook geadviseerd. 

De ‘Broeders Verkenners’ waren over het algemeen geen goede 

betalers. In iedere aflevering wordt erop aangedrongen om de 

dassen nou eens te betalen. In het oktobernummer worden ook 

de ouders daarop aangesproken. Sommige verkenners sparen 

ook slecht voor het jaarlijkse kamp. 
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In iedere uitgave wordt de stand bijgehouden. Op 8 april is de 

toestand nog dramatisch (“Broeders Verkenners, we moeten op 

zomerkamp, hoor!”). Er zijn er zelfs bij die nog schuld hebben. 

Dat zullen de broeders wel zijn die hun dassen nog moeten 

betalen. Sommigen hebben nog geen duit betaald, maar de mij 

zo bekende Ad van Heusden had toch al f. 2,01 bij elkaar 

gescharreld. 

Dat kamp waarvoor gespaard moest worden, was het eerste van 

na de oorlog en vond plaats in Vaals. 

Kostelijk is het relaas van de tocht die de staf - verslaggever 

Vaandrig Voermans, sigaar rokende Hopman Aarts, brevierende 

Aalmoezenier Rombouts - vergezeld van twee dames Aarts, die 

maar tot Valkenburg meegaan, op 27 juni 1947 in een Citroëntje 

onderneemt om het kamp voor te bereiden. De Aalmoezenier 

wint de biljartwedstrijd in een café in Maastricht, waar lang 

gestopt wordt om de benen te strekken. Er worden tijdens het 

middagtafelen bij de Paters Camillianen (in de tekst heten ze 

Cammilianen) goede afspraken gemaakt. Dat er flink getafeld is, 

blijkt wel uit het feit dat de Aalmoezenier tijdens de verkenning 

van het toekomstige kampterrein languit liggend in het gras, zijn 

hoofd op zijn alpinopetje en zijn zakdoek over zijn gezicht 

langzaam in Morpheus’ armen wegglijdt. Tevreden over de 

welgeslaagde dag wordt er nog een potje gebiljart in Maastricht. 

Veertien dagen voor het begin van het kamp komt het bericht 

uit Vaals dat de Paters toch geen toestemming geven om de 

verkenners in de boomgaard te laten kamperen. Opnieuw in de 

Citroën naar Vaals om een kampplaats bij een boer te zoeken. 

Och, och … 
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Met plezier heb ik de maandelijkse bijdrage van de bekende 

Bredase gymleraar de heer Audenaerde gelezen, die er zelfs in 

zijn rubriek in slaagt wat religieuze adviezen te geven. Maar hij 

geeft het advies om niet bij een partijtje handbal steeds te 

denken: “Nu ben ik God aan het dienen.” of bij het bokspringen: 

“Nu verheerlijk ik God.” Nee: “Hou in ’s hemelsnaam je hersens 

bij je spel, vooral als je voor doel staat; je zou naast kunnen 

schieten.” Louis van Gaal avant la lettre.  

Het mooiste en spannendste jongensboek dat ik vroeger 

gelezen heb, is ‘Jan van Os wordt taxichauffeur’. Het was zo’n 

groot ‘kwartjesboek’; ik heb het nog. Een paar jaar geleden heb 

ik het nog eens gelezen. Onbegrijpelijk dat ik daar ooit ’s nachts 

wakker van gelegen heb. 

Datzelfde gevoel heb ik ook bij de maandelijkse aflevering van 

de feuilleton ‘Spookverhaal’ in de St. Raphaëlbode. Nee, ik heb 

het niet uitgelezen, maar de verkenners vroeger zeker. 

Ik kom nog even terug op de spaarzaamheid van de verkenners 

en dat in relatie tot roken. Interessant te zien hoe er over roken 

door de jeugd gedacht werd. “Is het gek dat een jongen van 15 

of zelfs 16 jaar eens een cigaretje rookt? Neen!” Moet kunnen, 

vindt ene G.L. en toch, het probleem van roken is niet de 

gevolgen voor de gezondheid, maar voor de spaarzaamheid. 

Een verkenner die zomaar een pakje sigaretten in zijn zak heeft, 

legt volgens de schrijver “niet de minste spaarzaamheid aan de 

dag.” En dan worden de ouders toegesproken en dat is niet mis. 

Vooral vader krijgt het er van langs. Hoe komen de jongens aan 

het geld? 
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Krijgen ze dat van vader of hebben de jongens andere wegen 

gevonden om aan het ‘begeerlijke’ spul te kunnen komen. Wat 

voor indruk moet een verkenner van vijftien op zijn omgeving 

maken als hij met een sigaret scheef in de mond over straat 

loopt. Met uniform aan is dat streng verboden, maar ook die 

regel wordt maar al te vaak overschreden. In uniform mag zelfs 

thuis niet gerookt worden: “Dit privilege genieten alleen 

voortrekkers en leiders.” In hetzelfde artikel wijst de schrijver de 

ouders erop dat het toch geen pas geeft dat hun zoons gaatjes 

in broek, blouse of das hebben. Hij heeft overigens wel begrip 

voor het feit dat de kleding lang mee moet: het was heel 

moeilijk om zo kort na de oorlog aan textiel te komen. Tenslotte 

nog een praktisch advies aan de ouders: “Let U er ook vooral op 

dat zij hun kleren 

netjes ophangen als 

zij zich uitkleden.”  

Vanaf 1 januari 1948 

is de St. Raphaëlgroep 

gefuseerd met de 

gidsen van de St. 

Liduinagroep uit 

dezelfde parochie en 

is het maandblad dus 

voor beide groepen 

bestemd. Ik geloof 

dat het Spookverhaal 

gelijk gestopt is!  
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1975 - Het geboortejaar van Paulus in beeld 

door Kees Leijten 

In 1975 werd op initiatief van burgemeester Mart van de Ven de 

heemkundekring Paulus van Daesdonck opgericht. Dat is veertig 

jaar geleden. Paulus van Daesdonck viert dit jaar zijn veertigste 

verjaardag met een tentoonstelling over zijn geboortejaar: 1975. 

Wat gebeurde er in 1975 in de wereld  en in Nederland, maar 

vooral wat gebeurde er in Bavel, Galder, Ginneken, 

Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout. 

Ruim honderd foto’s vertellen het verhaal van 1975, veertig jaar 

geleden, het jaar dat Paulus werd opgericht. Foto’s van 

schoolklassen, foto’s van feesten, foto’s van gebouwen die niet 

meer bestaan of er heel anders uitzien en foto’s van bekende 

personen uit dat jaar. De Gilzeweg en de Chaamseweg worden 

aangepakt. Winkels worden gemoderniseerd. Maar ook 

huishoudelijke voorwerpen en speelgoed uit 1975. Affiches van 

dat jaar. Een trouwjurk en een kostuum. En wist u dat de Rubik 

Kubus en ook Play Mobil in 1975 op de markt kwamen? Allemaal 

herinneringen aan het geboortejaar van Paulus, veertig jaar 

geleden. 

Op 15 september sluit deze succesvolle tentoonstelling. Hebt u 

hem al gezien? 

De tentoonstelling is nog te bewonderen op de woensdagen  2 

en 9 september en de zondagen 6 en 13 september, steeds van 

14 tot 16 uur. En met een groep ook op andere tijden, na 

afspraak.  
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Excursie naar het Mastbos 

verslag Louis Vriens 

Elk jaar organiseert het bestuur van Paulus een excursie voor 

haar leden. Dit jaar gaat de excursie per fiets dwars door het 500 

jaar oude Mastbos. Om 13:00 uur stipt vertrekken ongeveer 40 

fietsers vanaf de Kogelvanger naar het zuidelijkste deel van het 

Mastbos: “de Galderse heide”. 
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Meinard Tydeman  

Vanaf de Galderseweg tegenover het eekhoorntje draai je het 

zandpad in en dan kom je uit bij de Johannahoeve. 

De Johannahoeve en de iets verderop gelegen Helenahoeve zijn 

in 1910 en 1911 gebouwd door Meinard Tydeman (1854-1916). 

Meinard Tydeman was een bekwaam jurist en politicus. Hij 

bewoonde een monumentaal pand aan de Delpratsingel te 

Breda en was bijna 25 jaar lid van de Tweede Kamer voor de 

liberalen. De familie Tydeman stond landelijk in hoog aanzien. 

Koningin Wilhelmina en prins Hendrik kwamen regelmatig op 

bezoek. 

Nederlandsche Heidemaatschappij 

Tydeman was twintig jaar commissaris van de Nederlandsche 

Heidemaatschappij en geïnteresseerd in ontginningen. Ook als 

particulier hield zich bezig met ontginning en boscultuur. 

Samen met de heer Smits van Burgst ontgon hij de gebieden 

Vloeiweide en Blauwe Kamer. Honderden hectaren woeste 

grond herschiepen zij in weiden, bouwland en bos. Ook de 

woeste gronden nabij de Galderse heide, ongeveer 60 hectare, 

werden door hen ontgonnen en in cultuur gebracht. Vennen 

zoals d’n Endenblick werden gedempt en zandruggen 

geëgaliseerd.  

Herstel natte natuur 

Tydeman verpachtte de gronden aan boeren. Zij verrichtten er 

noeste arbeid en verdienden er jaren lang de kost. Op enig 

moment is het eigendom over gegaan naar Staatsbosbeheer. 
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In 2008 liep de pacht af en heeft Staatsbosbeheer besloten de 

gronden terug te geven aan de natuur. 

De met fosfaat en stikstof verrijkte bovenlaag werd afgegraven 

en afgevoerd. De vennen werden hersteld en de rest van het 

gebied werd ingericht als natte natuur. 

Oude landweer gevonden 

Bij ven-aanleg is tijdens archeologisch onderzoek een oude 

landweer aangetroffen. Een landweer diende om een landstreek 

of stadsgebied te beschermen tegen invloeden van buiten zoals 

ongewenste dieren of rovers. Landweren zijn vaak kilometers 

lange 

verdedigingswerken, 

aangelegd in de 14e 

en 15e eeuw. 

Bij de aanleg werd 

zoveel als mogelijk 

gebruik gemaakt van 

in het landschap 

aanwezige 

elementen zoals 

zandruggen, beken 

en moerassen. De 

landweer bestond uit 

een doorgaande 

aarden wal en/of 

diepe sloot met vaak 

een doornenhaag. 
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Een landweer had maar een beperkt aantal doorgangen, die 

bewaakt konden worden. Behalve als bescherming in tijden van 

onrust dienden landweren ook soms als veekering om vee, dat 

op de heide graasde, daar te houden. 

Oude lanenstructuur 

Gerard Otten (Erfgoed Breda) geeft onderweg uitleg over de 

bijzondere opbouw van het Mastbos en de bijbehorende 

lanenstructuur zoals Lange Dreef, Oude Postbaan en Eeuwig 

laantje. We stoppen even bij een oude scheibeuk die al ruim 200 

jaar de rechthoekige bosvakken van het Mastbos markeert. 

Peter de Leeuw (vrijwilliger van SBB) vertelt waarom er op 

sommige plaatsen bomen worden geveld. “Het oogt in eerste 

instantie erg kaal, maar het komt uiteindelijk de diversiteit van 

planten en dieren in het Mastbos ten goede.” 

Kroningslaantje 

We pauzeren bij restaurant de Boschwachter, waarna Gerard en 

Peter ieder een groep meenemen naar het oudste deel van het 

Mastbos. Dit deel is aangelegd in 1515 door Hendrik III van 

Nassau. We vinden er nog langgerekte eeuwenoude 

dennenbomen. We lopen over het Kroningslaantje en langs de 

Wilhelmina-eik, aangeplant in 1898 ter gelegenheid van de 

inhuldiging van koningin Wilhelmina. Als je het laantje afloopt 

kom je ook langs de Juliana-eik en de Beatrix-eik. Deze laatste 

heeft helaas de tand des tijds niet doorstaan. Helemaal aan het 

eind van het laantje vinden we de Willem-Alexander-eik, 

omringd door zes lijsterbessen. Zij symboliseren de koningen en 

koninginnen vanaf 1813 tot heden.  
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Groei van het Mastbos 

In de loop der eeuwen is er steeds sprake geweest van een 

systematische uitbreiding van het Mastbos. In 1623 geeft 

Maurits aan landmeter Jacob Lips opdracht een nieuw gebied af 

te bakenen nabij de hoeven Schoondonck, Blauwe Camer en 

Nieuwenhuijs. Dit gebied, bekend als het vierkant van Maurits, is 

later nog lang herkenbaar in de verkaveling van het Mastbos. 

 

Wij sluiten af en danken onze gidsen Gerard Otten en Peter de 

Leeuw hartelijk voor hun deskundige uitleg over dit prachtige 

Mastbos.  
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Mastbos 500 - van jachtgebied naar 

recreatiepark 

Nieuwe tentoonstelling bij Paulus 

 

door Kees Leijten 

Zondag 4 oktober opent ons museum een nieuwe 

tentoonstelling, deze keer gewijd aan het jubileum van het 

Mastbos. Het Mastbos bestaat dit jaar 500 jaar. Aanvankelijk een 

productiebos en een jachtgebied voor de Oranjes, tegenwoordig 

genieten we allen van het natuurschoon in dit eeuwenoude bos. 

De tentoonstelling omvat weer een schat aan foto’s uit de 

geschiedenis van het bos. Paulus heeft een collectie foto’s over 

het Mastbos, maar kon ook putten uit de grote collectie van 

Peter de Leeuw, Thom Neger en het Stadsarchief Breda. 

Zowel de natuur van toen en nu , maar ook de gebouwen in de 

laatste eeuw. Gebouwen, die kwamen en gingen en gebouwen 

met een lange geschiedenis. 

Omstreeks 1620 tekende Lips een kaart waarvan een kopie te 

bewonderen is. Ook andere kaarten, gebruiksmateriaal en 

historisch stukken. 

Zondag 4 oktober wordt de tentoonstelling geopend en loopt 

tot 15 maart 2016. We hopen ook u te ontmoeten. 
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De familie Tydeman en het Silezische prefab-

huis aan de ‘Binnenweg’ 

door Toon van Miert 

Ongeveer twintig jaar geleden heb ik de vier deeltjes ‘Brabantse 

biografieën’ aangeschaft. Het zijn levensbeschrijvingen van meer 

dan 130 bekende en onbekende Noord-Brabanders. Ik mag daar 

graag met een zekere regelmaat in lezen. Och, van de meeste 

kent iedere Brabander wel de geschiedenis, zeker als het gaat 

over personen die landelijke bekendheid hebben gekregen of uit 

de eigen regio komen. Veel vrouwen komen er in die vier 

boekwerkjes niet voor; een enkeling eigenlijk maar. Er is een 

vrouw bij die vooral als man bekend is geworden: de ‘Bredase 

heldinne’ Maria van Antwerpen (1719-1781). Zij wisselde in 1746 

haar dienstmeidenjurk in voor het soldatenpak en nam dienst in 

het Nederlandse leger. Toen zij net voor ze uit het leger zou 

gaan tijdens een defilé door Breda paradeerde, werd zij herkend 

… einde van haar vrijheid. Een van de weinige vrouwen dus die 

de samenstellers van de biografieën de moeite waard vonden 

om op te nemen.  

Onlangs herlas ik nog eens het verhaal over de liberale politicus 

Meinderd Tydeman (1854-1916), die - of eigenlijk zijn 

nageslacht - zijn sporen in ons heem heeft achtergelaten. 

Tydeman is geboren in Tiel in een welgesteld milieu. Een 

intelligente jongen, die Meinderd: op 26-jarige leeftijd 

promoveerde hij tot doctor in de rechtswetenschap. In datzelfde 

jaar verhuisde hij naar Breda, waar hij zich na een paar jaar als 

zelfstandige advocaat vestigde aan de Tolbrugstraat. 
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In 1898 verhuisde hij met vrouw en twee zonen naar het 

monumentale pand Delpratsingel 23. Hier heeft het gezin 

geregeld koningin Wilhelmina en prins Hendrik ontvangen. 

Kijk, dan hoor je tot de hoogste klasse, lijkt mij. 

Tydeman heeft bijna 25 jaar als lid van een liberale partij in de 

Tweede Kamer gezeten. Het socialisme, de ‘macht der 

staatsmachine’, en het clericalisme, de ‘kerkelijke 

machtsaanmatiging’, kregen het er vaak van langs van de felle 

protestant. Als vurig antikatholiek had hij het niet gemakkelijk in 

Breda. Voor protestantse activiteiten, zoals de restauratie van de 

Grote kerk, zette hij zich enthousiast in. Hij heeft samen met de 

heer Smits van Burgst voor eigen rekening honderden hectaren 

woeste grond, onder andere in de Vloeiweide en de Blauwe 

Kamer herschapen in weilanden, akkers en bos. In 1911 heeft hij 

de Helenahoeve aan de Zwaantjesweg laten bouwen, die 

genoemd is naar zijn kleindochter, die in dat jaar geboren is. Zijn 

tweede ontginningsboerderij, de Johannahoeve, Galderseweg 

70, is van 1917 toen zijn tweede kleindochter Johanna ter wereld 

kwam. 

Tenslotte werd zijn hobby zijn dood: op 4 november 1916 

overleed Tydeman ten gevolge van een jachtongeval in 

Hilvarenbeek. Een bronzen borstbeeld uit 1917 van deze 

betreurde liberale leider is in 1963 door de erven Tydeman 

aangeboden aan de Hervormde Gemeente Breda.  

Een lange inleiding om te komen tot mijn eigenlijke onderwerp 

van dit artikel: de bouw van een bijzonder huis aan de 

‘Binnenweg’. 
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Weduwe Anna Tydeman wilde graag op den buiten wonen. De 

familie had veel gronden, onder andere in de omgeving van de 

Galderseweg. Zij liet in 1921 een groot Engels landhuis bouwen, 

zo groot dat ook haar twee zonen met hun kinderen daarin 

zouden kunnen wonen: de Blauwe Kamer. Voor het onderhoud 

van de tuin en de bossen in de omgeving had ze uiteraard een 

tuinman nodig; die kun je natuurlijk niet in je eigen huis laten 

wonen. Op een van haar reizen heeft ze in Silezië een bijzonder 

huis gezien dat demontabel was. “Dat is wel iets voor mijn 

tuinman”, moet haar gedachte zijn geweest. 

Zij kocht het en liet het als bouwpakket per trein naar Breda 

vervoeren; vandaar met paard en wagen naar wat de 

Ulvenhouters vaak de Binnenweg noemen, het zandpad dat net 

voor de brug over de Mark op de Reeptiend naar rechts gaat. 

 

(foto Ben van der Veer) 
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Ten tijde van de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw 

moest ook de weduwe snijden in het personeelsbestand. De 

tuinman kreeg ontslag en het Silezische huis werd verhuurd. In 

het begin van de jaren tachtig van de 20ste eeuw heeft Helena 

(Ena) Tydeman het huis en de andere delen van haar bezittingen 

- onder andere 35 hectaren aan weilanden en bossen en de 

boerderij ‘Blauwe Kamer’ - verkocht aan het Brabants Landschap. 

Het was het laatste restant van het familiebezit ten zuiden van 

Breda dat ooit honderden hectares groot was. Verkoop van dit 

restant aan Staatsbosbeheer had meer voor de hand gelegen, 

gezien de ligging pal naast het Mastbos en bij de weilanden in 

het Markdal. Maar dat ging de rechtgeaarde liberale familie toch 

wat te ver: men verkocht liever aan een particuliere stichting dan 

aan de staat. 

De huidige bewoner van dit unieke huis is ons lid Ben van der 

Veer, die jaren geleden dat interessante boekje ‘Oude namen in 

Nieuw-Ginneken’ voor Paulus van Daesdonck geschreven heeft. 

Ben heeft mij heel wat informatie over de geschiedenis van zijn 

huis toegespeeld. 

“Opdrachtgevers konden thuis aan de hand van een catalogus 

met allerlei modules zelf hun huis samenstellen, naar eigen 

smaak en behoefte. Ook ons huis is opgebouwd met balken die 

in elkaar grijpen. Elke balk heeft zijn eigen nummer en letter, die 

ook nu nog duidelijk te zien zijn. In de fabriek van Niesky in 

Silezië werden de bestelde gebouwen vaak eerst voorlopig in 

elkaar gezet, zodat de opdrachtgever het kon beoordelen 

alvorens het koopcontract te ondertekenen. 
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Daarna werd het 

gedemonteerd en naar de 

definitieve bouwplaats 

getransporteerd. Het moet een 

enorme fabriek geweest zijn, 

die oorspronkelijk door de 

Duitsers eind 19e eeuw was 

opgezet om prefab-militaire 

barakken te maken. Sinds 1870 

voerde Bismarck een op 

expansie gerichte politiek en 

waren voor troepenhuisvesting 

demonteerbare barakken wel 

erg handig. 

Later is de fabriek met dit procedé doorgegaan in de civiele 

bouw. In Nederland staan zo’n dertig van dit soort huizen onder 

andere één aan de Burgemeester de Manlaan in Breda. In 2011 

is ons huis op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Er is 

overigens in de bijna honderd jaar dat het bestaat, niets aan 

veranderd: Ena en haar familie waren nogal zuinige types.” 

Dat dit aparte huis niet zo bekend is, komt doordat de 

Binnenweg afgesloten is geweest: het gewone volk mocht daar 

niet komen. Pas later, in de jaren vijftig, is dat veranderd. Dat 

was overigens bij de meeste landgoederen het geval. Dat 

openstellen leverde fiscale voordelen op en daar waren de door 

de crisis en de oorlog verarmde, voorname families wel gevoelig 

voor. Vanaf die tijd was het mogelijk om langs het Silezische huis 

te wandelen. 
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Hoe is het met de familie Tydeman en de Blauwe Kamer 

afgelopen? Kleindochter Helena, die Ena genoemd werd, trekt 

tenslotte bij oma Anna in; enige zorg kon oma wel gebruiken. Zij 

reed haar geregeld in een rolstoel over het landgoed. Samen 

lijden ze tijdens strenge winters kou in dat grote huis en als 

grootmoeder in 1954 sterft, blijft Ena alleen bij de kachel achter. 

In 1963 verkoopt ze de Blauwe Kamer aan Samivoz, de stichting 

die zorg verleent aan meervoudig gehandicapten. 

Ze gaat in een appartement in Breda wonen, maar blijft zeer 

gehecht aan het landgoed. Achter het huis waar Ben van der 

Veer nu woont, richtte ze een tuin in waar ze tot op hoge leeftijd 

van genoten heeft. In december 2010 is ze op 99-jarige leeftijd 

overleden. 

 

Lezing George Dirven 

Op maandag 14 september is de eerste bijeenkomst van ons 

nieuwe verenigingsjaar. Ons lid George Dirven zal ons gaan 

vertellen over de Klokkenberg. 

In de lezing met PowerPoint presentatie gaat hij met name in op 

de geschiedenis: het ontstaan en de achtergronden daarvan, de 

start in Tilburg, de bouw van het nieuwe sanatorium aan de 

Galderseweg, het overwinnen van TBC als volksziekte en het 

ontstaan van de nieuwe klinieken en tenslotte het einde van het 

Medisch Centrum. 

Aanvang 20:00 uur in de Pekhoeve schuur.  
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‘De omweg naar Hoogstraten’ 

Drie leden van Paulus van Daesdonck … één boek. 

 

Jaren geleden schreef Toon van Miert, oud-voorzitter van onze 

heemkundekring, in Brieven van Paulus de rubriek 

‘Rijterisnaartoe’. In achttien afleveringen heeft hij ons 

meegenomen naar plekken in en rond ons heem waar de natuur 

en cultuur van vervlogen tijden nog herkenbaar zijn in het 

landschap en de dorpen. Dat heeft hij jarenlang ook gedaan in 

BN De Stem. Om de twee weken beschreef hij daarin wat hij op 

zijn fietstochten ten zuiden van Breda heeft beleefd en gezien. 

Zijn passie ligt in de grensstreek tussen Baarle en Wuustwezel, 

daar houdt hij zich al decennia lang uitvoerig mee bezig. Eens 

moest er een boek van komen en dat gebeurt nu. In ‘De omweg 

naar Hoogstraten’ beschrijft hij in zeven hoofdstukken zes routes 

en wijdt hij het middelste hoofdstuk aan historie en 

bezienswaardigheden van Hoogstraten. Het is ook een lees- en 

kijkboek m.a.w. je kunt van de inhoud ook genieten als je de 

tochten niet kunt maken, de streek is daar interessant genoeg 

voor. Frank Brauers, ontwerper/fotograaf en de maker/schenker 

van het bord in de tuin van ons museum, heeft meer dan 

honderd foto’s gemaakt, die een duidelijk beeld geven van de 

streek. Hein van Kemenade, ook al jaren lid van onze kring, heeft 

het boek prachtig uitgegeven. 

De presentatie is op zaterdag 12 september om 17:00 uur in 

boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg in 

Breda. U bent van harte uitgenodigd.   
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Dikke Bertha 

door Kees Leijten 

Onlangs kreeg Paulus’ Museum van mevrouw M.L. Devos-

Smulders uit Goes de huls van een granaat uit de eerste 

wereldoorlog en gevonden in de buurt van Yperen. Haar 

overleden echtgenoot Octaaf Devos bracht die mee uit zijn 

geboortestreek. 

De huls is 220 mm hoog en heeft een doorsnee van 218 mm. 

Aan de onderzijde staat 125 POLTE JUNI 1917 MAGDENBURG 

Octaaf meende dat het een Dikke Bertha betrof, een granaat 

genoemd naar Bertha Krupp, eigenaresse van de wapenfabriek 

Krupp. Op internet vond ik echter dat de Dikke Bertha een 

doorsnee had van 42 cm. Mijn goede vriend Boudewijn van de 

Calseijde (KMA) hielp me uit de droom en gaf me de nodige 

informatie. Het is de huls van een mortiergranaat uit 1917 

geproduceerd door Polte uit Magdeburg. Deze mortiergranaat 

kan voor een relatief korte afstand 

onder een steile hoek worden 

afgeschoten.  

Een mooie aanvulling voor onze 

collectie over de eerste wereldoorlog. 

De huls is thans in ons museum te 

bewonderen. 

 

(foto Iwan Turzanski) 
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Kerkschuur - Boerenschuur - Heemschuur en 

een 17e-eeuwse tekening 

door Karel van den Hout 

De kerkschuur 

Na de Vrede van Munster in 1648, kwamen de meeste kerken in 

handen van gereformeerden. Dat was ook het geval met de 

katholieke kerk van Bavel, die op de plaats stond waar nu het 

oude kerkhof is. 

De kasteelheer van Ypelaar, jonkheer Sebastiaan van Ypelaer, 

bood onderdak aan de Bavelse parochianen en stelde een kamer 

in zijn kasteel ter beschikking die werd ingericht als kapel. De 

opvolger van de jonkheer, Thomas Walraven van Arckel, liet 

vanwege de grote toeloop in 1683 een kerkschuur bouwen net 

buiten de slotgracht op zijn terrein. Als pastoor werd Antonius 

Crols aangesteld in 1684. Deze was erg trots op zijn kerkschuur, 

want hij beschreef het als een "oratorium nitidum", een 

schitterend gebedshuis. Crols was woonachtig op het kasteel en 

fungeerde als rentmeester bij afwezigheid van de eigenaar.1 De 

pastoor was zeker niet onbemiddeld, want hij bezat een aantal 

percelen en andere onroerende goederen in zowel Bavel als 

Breda. Het "Hanecoppenbosch" en een schaarbos bij "den 

Hemel" waren zijn eigendom evenals "een stedeke agter het 

Kerkeijnt" en zeker een pand aan de Ridderstraat in Breda. 

                                                 

1
 Rond de Schutsboom 8-1988, blz. 34-35. 
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Ook had hij de nodige inkomsten van diverse huren, renten, 

pachten en schuldbrieven. Na zijn overlijden in 1772 wordt zijn 

neef Hendrik van der Sande de opvolger als pastoor in Bavel.1 

Tot 1743 hebben de katholieken deze schuilkerk kunnen 

gebruiken en gingen toen naar een andere locatie: akker "de 

Braecke", waar een nieuwe schuurkerk was gebouwd. Op deze 

plaats, waar nu het H. Hartbeeld bij het Kerkeind staat, zijn de 

Bavelaars tot 1809 ter kerke gegaan. In dat jaar kregen ze hun 

oude kerk weer terug en werd de kerkschuur overbodig. 

 

 

                                                 

1
 De Brabantse Leeuw 5-6, 1975. 
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De boerenschuur 

De eerste kerkschuur, bij Ypelaar, werd in 1852 afgebroken en 

vervoerd naar Rijen waar hij als boerenschuur ging dienen. De 

vervallen boerderij waar de schuur bij hoorde staat er nog en 

valt onder de gemeente Oosterhout. De schuur stond aan de 

Dongenseweg op de splitsing bij Klein Oosterhout. 

Deze schuur, een zogenaamde "langsdeeltype" is tot 1972 in 

bedrijf gebleven. In dat jaar mocht de Goirlese heemkring De 

Vyer Heertgangen het geheel, door vrijwilligers, laten afbreken 

en weer opbouwen bij hun onderkomen aan de Nieuwe 

Rielseweg in Goirle.1 

De heemschuur 

Een groot gedeelte van het binnenwerk, zoals het gebint, is dus 

nog afkomstig van de kerkschuur van Ypelaar. In een van de 

staanders staat het jaartal 1852 en enige initialen. Deze staan 

voor het jaar van opbouwen bij Rijen en de naam van de 

eigenaar. De buitenzijde en het dak zijn bij herbouw vernieuwd 

en het interieur aangepast voor het nieuwe doel: heemschuur. 

Er is een toevallige bijkomstigheid met de plaats waar de schuur 

nu staat. De beide pastoors van de schuurkerk op Ypelaar waren 

geboortig van Goirle. Als kerkschuur heeft het gebouw nog 

dienst gedaan in Goirle. Dit was bij de viering van gouden 

huwelijk van het echtpaar Van den Hout-Meeuwesen in 1980.2 

                                                 

1
 Met dank aan de hr. J. Wijdemans uit Goirle voor de verkregen informatie. 

2
 Rond de Schutsboom 30 2-2010, blz. 6-8. 
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Oude tekening 

Er is een tekening afkomstig uit het archief van de gemeente 

Ginneken-Bavel, waarop afgebeeld een doorsnede van een dak 

met torentje met kruis. Een aantekening daarbij geeft aan dat 

het hier over een dak gaat van de oude kapel op Strijbeek of de 

schuurkerk van Bavel. Het is zeker niet van de schuurkerk op "de 

Braecke", want hierop mocht geen uiterlijk vertoon van een kerk 

aanwezig zijn. Dat de tekening iets te maken heeft met de 

schuurkerk van Ypelaar behoort tot de mogelijkheden, maar is 

niet zeker. Wellicht kan dit nog onderzocht worden.1 Tot slot: 

bezoek eens Heemerf De Schutsboom in Goirle met de oude 

schuur en het museum. 

 

                                                 

1
 Stadsarchief Breda: Dorpsbestuur Ginneken-Bavel ARC 0707-675. 
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Brandbrieven op het Kerkeind 

door Hans van der Zanden 

Op 17 april 1787 werd op de grote markt te Breda de 41-jarige 

Adriaan van Campen geradbraakt. Door zijn gruwelijke executie 

kwam een eind aan het leven van de grootste crimineel van de 

Baronie van Breda. Tussen 1770 en 1787 perste hij mensen geld 

af door in anonieme brieven te dreigen met het in brand steken 

van hun huis.1 

De open brief die deze man uit Dorst op zondag 21 januari 1787 

’s morgens tussen vier en vijf op het bord bij de Roomse kerk op 

het Kerkeind spijkerde zou zijn laatste dreigement in Bavel zijn.2 

Bavel kon weer rustig slapen, want sinds hij gevangen was zou 

hij zijn dreigement immers niet meer kunnen uitvoeren: 

 “Wee die onnoosele dinsboden die sij in hun huijsen hebben, 

want wij sullen se schieten dat den damp hun keel uijt sal komen.” 

Maar men heeft te vroeg gejuicht … 

Januari 1788 

Tussen 1 januari en Lichtmis (2 februari) vindt de 25-jarige Maria, 

dochter van Christiaan van der Veeken, in de eikendreef voor 

hun huis een met lak verzegelde brief, die ze overhandigt aan 

haar vader, zoals het opschrift eist: 

                                                 

1
 Karel van Campen en Frank van Gils: Adriaan van Campen, de grootste crimineel van de 

Baronie van Breda (2012). 
2
 Het Heilig Hart beeld op de hoek Kerkstraat-Kerkeind herinnert aan de plaats waar 

toentertijd de schuurkerk stond. 
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“Deese brief te bestelle aen Christietian van der Veeken tot Bavel 

cito, cito.“ 

Wat Christiaan leest begint als de hulpvraag van een bekende 

die in financiële problemen verkeert die hij liever niet openbaart. 

Hij geeft aan geld te willen lenen en belooft dat ook terug te 

betalen, maar zijn goede intenties worden afgewisseld met heel 

ernstige bedreigingen.1 

“Mijn naam is u onbekend en zal onbekend blijven want ik sta te 

goed bekend om mijn treurige toestand uit te spreken. Maar ik zal 

het u schrijven, waarde vriend. Mijn verzoek is dat gij mij aan 30 

gulden helpt.2 Het is een kleine hoeveelheid voor u en ik zit er om 

verlegen. Als gij in zo’n verlegenheid zou zijn als ik, dan zoudt gij 

moeten springen of balen. Maar als gij mij er niet aan helpt, dan 

kunt gij er zeker van zijn dat u een grote schade lijdt, die meer 

guldens zal kosten dan het nu stuivers kost. 

Moet ik daar dan zo veel kwaad om doen? Al het kwaad dat daar 

van komt zal ik op u wreken. Dat breng ik ten laste van u en de 

ziel van uw vrouw zaliger. Als gij mij aan het geld helpt, dan 

zullen we tot in eeuwigheid vrienden zijn, hoop ik van uwentwege. 

Als gij mij het geld wilt bezorgen, verzoek ik u vriendelijk in een 

brief te schrijven hoeveel de rente per jaar bedraagt. Leg die brief 

bij het geld, mijn vriend en ik zal u elk jaar rente geven. Ik doe dat 

geld in een brief en bestel die bij u thuis. Ik vraag het niet 

onrechtvaardig van u. Maar laat het uw vrienden niet weten, want 

dat zou u zuur opbreken. Leg het geld bij de draaiboom van 

Jokkemijn van Hellemont of de weduwe.  

                                                 

1
 Ten behoeve van de leesbaarheid heb ik de teksten van de dreigbrieven omgezet naar 

hedendaags Nederlands. 
2
 Dit zou in onze tijd ongeveer € 600,- zijn. (http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php) 
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Voor alle duidelijkheid, mijn vriend, mijn voornemen is om u het 

geld terug te geven. Het is een tekort van mij waar ik erg mee 

verlegen zit. 

Maar ik zweer u, als u het geld daar niet binnen drie dagen 

brengt, dan zal ik uw schuur in vier hoeken in brand steken of de 

kooi of het huis. Zo waarlijk als er één God is: Breng het geld, dan 

zult u geen hinder ondervinden en u zult het terugkrijgen. Daar 

kunt u zeker van zijn. Ik zal er Ons Heer op ontvangen dat ik u elk 

jaar rente zal betalen, zolang ik het geld nog niet heb 

terugbetaald.1 Kijk dus wat u doet. U zou toch liever 30 gulden 

missen dan één van uw kinderen of de schuur of de kooi of het 

huis, maar één van deze vijf moet u missen. Maar ik dring erop 

aan: Breng het geld, maar bewaak het niet en wil niet weten waar 

uw geld blijft, want het is maar geleend voor een korte tijd. 

Hiermee stop ik met de pen, maar niet met de werken. Als u het er 

niet legt binnen drie dagen, dan zal ik u zo in gedachten houden 

dat het u zal berouwen. Leg het maar bij de paal in de grond met 

het briefje. Oh wee, als u het niet doet Christtian v.d. Veekeen en 

als u het wel legt, dan hoop ik dat wij daarna goede vrienden 

zullen zijn.“ 

Februari 1788 

Enkele dagen later vindt ook de 28-jarige zoon Wouter op 

dezelfde plaats een dreigbrief, wederom gericht aan zijn vader: 

“Deesen brief te bestellen aan Christtian van der Veeken tot 

Baavel aan denselven.“ 

Het is duidelijk een vervolg op de vorige brief, die blijkbaar niet 

het gewenste effect heeft gehad. 

                                                 

1
 Dit geldt als een gewichtige belofte, want voor het ontvangen van de H. Communie 

wordt een zuiver geweten verwacht. 
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“Mij dunkt dat u zich doof houdt en niet hoort wat ik geschreven 

heb. Ik ben bij de plek geweest, zowel overdag als ’s nachts, maar 

ik heb het geld niet gevonden. Maar ik vind het goed als gij het op 

een ander plek legt, bij de derde boom van Adriaan Diepstraaten. 

Aan het huis, van het vondertje af de derde boom, daar ligt een 

molshoop aan de derde boom van het vondertje en daar zult u het 

geld in leggen en daar dan met schoen of klomp op trappen en 

als gij dat niet doet, bedenk dan maar dat het leven kort is en dat 

ik het op u en uw vrouw en uw kinderen zal wreken, zo lang zij 

leven. Moord en brand zal ik plegen als ik maar kan.  

Met Vastenavond ketste mijn geweer toen gij bij de draaiboom 

stond, maar ik zal u toch wel krijgen.1 Moorden of schieten waar 

ik maar kan. En als gij het geld legt, wees dan gerust dat u of uw 

vrouw of kinderen nooit hinder zullen ondervinden. Die 30 gulden 

moet er komen of pijn zal er komen en snel. De derde boom 

duidelijk gemarkeerd met een molshoop. Als u daar het geld in 

legt en er een trap op geeft, dan weet ik of het er is of niet. 

Binnenkort moet het daar zijn, binnen 24 uur of het zal uw 

ondergang zijn en uw eeuwig bederf. Oh wee, onthoud dit goed 

Veeken.“ 

Christiaan heeft deze brieven binnenskamers gehouden en ze 

pas na de vondst van de derde brief naar de drossaard van de 

stad Breda gebracht. Hij legt wel vijf Zeeuwse rijksdaalders op de 

aangewezen plaatsen uit vrees voor de bedreigingen en in de 

hoop dat men hem in het vervolg met rust zou laten.2 

 

                                                 

1
 Deze brief werd dus na 5 februari geschreven. 

2
 Een Zeeuwse rijksdaalder was destijds 52 stuivers waard, dus Christiaan gaf hiermee al 

13 van de gevraagde 30 gulden. 
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Maart 1788 

Op zaterdag 15 maart doet de dienstmeid van Adriaan  van de 

Schaliboom rond half zes ’s morgens de bijkeukendeur open en 

ziet dan een briefje liggen.1 Ze roept de dochter des huizes, die 

haar vader gaat vertellen wat er gebeurd is.2 Adriaan komt 

meteen zijn bed uit en raapt het met twee lakzegels 

dichtgemaakte briefje op. Hij leest het opschrift: 

“Deezen brief te bestellen aan Adriaan van de Schallibom tot 

Bavel, cito, cito, cito.“ 

Het is duidelijk. Deze brief is voor hem bedoeld. Hij verbreekt de 

zegels en leest hoe de afperser van hem probeert te krijgen wat 

hij nog niet van Christiaan van der Veeken heeft gekregen. De 

plaats van betaling is weer bij de weduwe Van Hellemond. 3 

“Adriaan Schallibom, Dit is een verzoek aan u en een wens: Wilt 

gij weldoen dan moet gij mij aan 16 gulden helpen. Het is een 

kleinigheid voor u en voor mij is het genoeg. U bent een 

fatsoenlijk mens, die met rijken en armen omgaat. Omdat gij zo 

eerlijk bent, daarom wil ik u niet bang maken, maar als gij het 

niet doet, slaap dan niet één nacht gerust op uw bed. Als gij het 

wel doet, wees dan gerust zoals gij van te voren was. Als gij het 

geld geeft, breng het dan bij de hoefstal van de weduwe van 

Cornelis Hellemond aan de achterste stijl van de dichtstbij gelegen 

kamer rechts en wel in de grond, van achter tegen de stijl en 

overdekt met aarde. 

                                                 

1
 De gemaallijst werd jaarlijks na de gebruikelijke dienstwissel op 1 mei opgemaakt. 

Daarom neem ik aan dat deze meid nog Antonetta Oomen is en niet Annemie Buis die in 

de gemaallijst van 1788 wordt genoemd. 
2
 Dat is Cornelia Schaliboom, die drie dagen daarvoor achttien jaar is geworden. 

3
 Dat is Willemijna van den Nieuwenhuijzen. De nu genoemde hoefstal hoort bij haar 

smederij op  de hoek van de Oude Bredaseweg 2 en Seminarieweg 1. 
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Maar laat het niemand weten, want dan zal het u zuur opbreken. 

Niet uw moeder of broeder of zuster of iemand van uw vrienden, 

want gij weet niet tegen wie gij spreekt. Gij zoudt immers (zonder 

het te weten) wel tegen mij kunnen spreken. Zwijg daarom maar; 

gij zult er niet van barsten. Maar op de avond van Palmzondag 

dan moet het daar zijn of er zal u wel wat wonderbaarlijks 

overkomen. 

Als gij waakt om te weten wie of wat, wees er dan zeker van dat u 

een grote schade te wachten staat. Oh wee! Maar als gij het daar 

brengt en er over zwijgt en niet waakt, wees dan gerust. Ik zie u 

liever gerust, lieve Schalliboom.“ 

In plaats van ’s anderendaags te betalen - Pasen viel in 1788 erg 

vroeg, zodat Palmzondag al op 16 maart was - doet hij drie 

dagen later in Breda aangifte van deze bedreiging. 1  

Bij afwezigheid van de drossaard beslist een ambtenaar om deze 

zaak bij de Raad van Brabant te melden. Op 22 maart 1788 laat 

hij door substituut griffier J. Middelaer een afschrift van de 

aangifte maken en zend die naar F. van Linden in Den Haag. 

De ondertekening van zijn bericht laat zien dat de aanstaande 

tijd van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap nog niet is 

aangebroken: 

“Waarmeede (ik) de eer heb mij met een diepe eerbied te noemen, 

Edele mogende heeren! Uw edel mogenden zeer ootmoedige en 

gehoorsame dienaar, G.J. Tarel.” 

 

                                                 

1
 (BHIC) Raad van Brabant  466.0681 - (Zelf)moorden en doodslagen. 
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November 1788 

Op maandagochtend 3 november tussen half acht en acht uur 

vindt Maria van der Veeken weer een brief bij de derde boom in 

het eikendreefje voor het huis. 

“Aan Christectian van der Veeken tot Bavel.” 

Het is duidelijk dat Adriaan van den Schaliboom niet is ingegaan 

op het verzoek en de dreigementen van de brandbrieflegger. 

Die heeft in het gedrag van Anna van der Veeken een aanleiding 

gevonden om opnieuw de familie Van der Veeken af te persen. 

“Van der Veeken, ik heb van uw dochter Anna begrepen dat gij 

wel vaart en boeren maakt en breekt en dat gij wilt dat zij erover 

stoeft dat zij met de kermis naar huis is geweest.1 Anders zou ik 

het niet weten dat gij wel geld bezit en daarom is nu mijn verzoek, 

dat gij het geld, dat eerder te weinig is gegeven, zult brengen op 

de zelfde voornoemde plaats, binnen de tijd van vierentwintig uur. 

Ik bid u: voldoe aan mijn wil. Ik zweer u dat u geen leed meer zal 

overkomen als gij het doet. Gij moet maar wachten op hetgeen u 

zal overkomen als gij mijn wil niet doet, want brieven zult gij niet 

meer krijgen. Dit is de laatste en daarom: Ziet wat gij doet en wat 

u nog overkomen zal.“ 

Op deze laatste brief gaat de 70-jarige Christiaan van der 

Veeken niet meer in. Hij doet bij drossaard baron Benjamin van 

der Borgh in Breda aangifte van bedreiging.2  

 

                                                 

1
 Anna, geboren in 1769, trouwt in 1800 in Princenhage met Pieter Rommen, weduwnaar 

van Catharina van der Veeken. 
2
 (BHIC) Raad van Brabant  466.0690 – (Zelf)moorden en doodslagen. 
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Waar speelde dit nu? 

De boerderij van Christiaan van der Veeken stond aan het eind 

van de huidige Prinses van Polenstraat in Nieuw-Wolfslaar. De 

boerderij van Toon van Arendonk (Seminarieweg 15) was de 

voortzetting van deze boerderij in onze tijd. Er liep een dreef 

naar de Seminarieweg (destijds Ypelaarstraat). 

De boerderij van Adriaan Peter Schaliboom staat aan de 

Kerkstraat 44-46. Deze boerderij werd in 1744 voor hem gekocht 

door zijn voogden. Zijn ouderlijke boerderij (Dorstseweg 4a-b) 

werd door hem rond 1788 verhuurd aan Cornelis Boomaars. Zijn 

dochter uit het eerste huwelijk met Maria Adriaan Meeren is 

Cornelia, die in 1793 trouwt met de Ginnekense geneesheer 

J.H.B. Maassen. Haar kinderen erven de boerderij aan de 

Dorstseweg. Zijn tweede dochter Maria, uit het huwelijk met 

Anna Hendrik Verhees, is in 1788 pas twee jaar oud. Door haar 

huwelijk met Christiaan Oomen komt de boerderij aan de 

Kerkstraat in de familie Oomen. De brandbrief werd dus 

tegenover de schuurkerk gelegd, vlakbij de vindplaats van 

Adriaan van Campens laatste brief. 

De smederij van weduwe Van Hellemond stond op de hoek van 

de huidige Oude Bredaseweg en de Seminarieweg. Dat is dus 

precies tussen de boerderijen van de beide slachtoffers. 

De boerderij van Adriaan Diepstraten stond tot 1968 nog aan 

het Kerkeind 11-17. Vlak voor de toekenning van de 

monumentenstatus werd de boerderij afgebroken. 
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Archeologische opgravingen in Bavel 

door Karel van den Hout 

Begin dit jaar zijn door het Bureau Cultureel Erfgoed van de 

gemeente Breda een aantal zogenaamde proefsleufonderzoeken 

gedaan bij de Eikberg in Bavel. Zoals bekend worden deze 

onderzoeken gedaan in verband met komende bouwactiviteiten 

in dat gebied. 

Uit het onderzoek bleek dat een archeologische opgraving 

nodig werd geacht met gevolg dat er in het voorjaar meerdere 

werkputten kwamen in het gebied bij de splitsing Gilzeweg-

Eikbergseweg. 
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Er waren zichtbare sporen van de bevrijding van zeventig jaar 

terug, maar ook uit de 16e eeuw en nog ouder, van vroegere 

bewoning: erfafscheidingen, greppels, paalgaten en een oude 

put. Er zijn diverse bodemvondsten gedaan, zoals potscherven 

en tinnen gebruiksvoorwerpen. 

 

In Brieven van Paulus 122 heeft Ad Jansen een uitvoerig artikel 

geschreven over de Eikberg, één van de vele gehuchten van 

Bavel. Meer informatie over deze opgraving is te vinden op het 

Erfgoedweb van Breda.1 

Bijgaande foto's geven een indruk van de werkzaamheden bij de 

Eikberg. 

                                                 

1
 http://erfgoed.breda.nl/nieuws 



245 

Bollemeer (Galder) 

Archeologisch onderzoek 

door Louis Vriens 

Inleiding 

Voorafgaand aan de aanleg van de wijk Bollemeer te Galder is 

door Ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht van de 

gemeente Alphen-Chaam een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Het archeologisch onderzoek vond plaats in 2012 en 

2013 en bestond uit een bureau- en booronderzoek, een 

proefsleuvenonderzoek en een opgraving. Het onderzoek heeft 

bijzondere resultaten opgeleverd.1 

 

                                                 

1
 Archeologisch onderzoek voor het plangebied Bollemeer te Galder, gemeente Alphen-

Chaam  

projectnr. 250363 revisie 00 26 mei 2014 ISSN: 1570-6273 
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Het gaat om resten van twee afzonderlijke erven uit de 

Middeleeuwen. Het oudste erf stamt uit de achtste en negende 

eeuw en het tweede erf uit de elfde en twaalfde eeuw. Het 

oudste erf kon maar ten dele worden opgegraven. De resten van 

dit erf bestonden uit enkele waterputten en een bijgebouw. De 

resten van het erf uit de elfde en twaalfde eeuw bestonden uit 

een hoofdgebouw, twee bijgebouwen en eveneens enkele 

waterputten. 

Waterputten 

In totaal zijn er acht 

waterputten aangetroffen, 

die allen een (restant van) 

een houten constructie 

bevatten. Het gaat om 

delen van uitgeholde 

boomstammen of duigen. 

Van vijf waterputten 

konden ook daadwerkelijk 

houtresten worden 

geborgen. Door middel 

van dendrochronologisch 

onderzoek is de gebruikte 

houtsoort, de bewerking 

en de datering 

vastgesteld. De vijf onderzochte boomstamputten zijn gemaakt 

van eikenhout. Ze zijn gekliefd en met dissels uitgehold. De 

onderkanten zijn met bijlen aangepunt. Soms zijn de twee 

helften met klampen vastgemaakt. 
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Ook worden pengaten in de randen aangetroffen, een deel 

ervan bevatte wilgenhouten pennen. Mogelijk zijn deze ook in 

verband te brengen met het vastmaken van de helften. Stukken 

uit spoor 74 konden worden gedateerd op 757/758 na Chr. Het 

herkomstgebied van het hout ligt in de Zuidelijke Nederlanden.  

Palynologische analyse (pollenanalyse) 

Welke cultuurgewassen werden er in die tijd geproduceerd en 

geconsumeerd? Waaruit bestond de natuurlijke vegetatie en het 

lokale milieu? 

Om antwoorden te vinden op deze vragen is een palynologische 

analyse of pollenonderzoek uitgevoerd. 

Welk beeld wordt geschetst van de productie en consumptie 

van cultuurgewassen?  

De aangetroffen sporen vertegenwoordigen 1 cultuurgewas en 5 

soorten akkeronkruiden of storingsplanten. Er zijn geen overige 

gebruiksplanten als oliehoudende planten, fruit, groenten of 

kruiden aanwezig in het pollenbeeld. Er is één soort meelvrucht 

aangetoond, namelijk Rogge. Rogge speelt sinds de Vroege 

Middeleeuwen een belangrijke rol in de landbouw van de Lage 

Landen, onder andere omdat het gewas geen hoge eisen stelt 

aan milieu en bodemgesteldheid. Van Rogge kon brood worden 

gebakken. Men vond slechts een kleine hoeveelheid 

akkeronkruiden en ruderalen (kleine, tengere planten die zeer 

snel groeien en bloeien). 

Welk beeld wordt geschetst van de natuurlijke vegetatie en het 

lokale milieu?  



248 

De aangetroffen sporen vertegenwoordigen 24 overige wilde 

bomen en kruiden. Het merendeel van de wilde planten is 

representatief voor de natuurlijke vegetatie. Het beeld dat 

ontstaat is dat van de aanwezigheid van een divers aantal 

bomen en kruiden van zowel hogere, droge gronden als van 

lagere nattere gronden; met sterk heidesignaal; met een licht 

signaal van gras-of hooiland; aangevuld met een zwak signaal 

van watervegetatie. De verhouding tussen boompollen en niet-

boompollen duidt op een open landschap, hoewel dit beeld iets 

vertekend kan zijn door heide dat in de directe nabijheid van de 

waterputten voorkwam, en doordat het landschap ook bossen of 

struwelen omvat. Dit ook gezien de vrij grote variatie aan 

boomsoorten die vertegenwoordigd zijn. 

Op de hogere, drogere delen komen voornamelijk Hazelaar, 

Linde, Eik en Haagbeuk voor. Het signaal van Hulst, Berk en Den 

is zwakker. Ook komt Klimop voor, een plant in vochtige, 

voedselrijke grond in loofbossen en op houtwallen of muren. Op 

de lagere, nattere gronden komen Els en in mindere mate Wilg 

voor. Een paar van de aanwezige kruiden, waaronder Blauwe 

knoop en het Echte valeriaan type, kunnen goed gedijen in 

drassige graslanden, zoals weilanden en hooilanden, maar 

kunnen ook worden aangetroffen op (grazige) heidevelden. Ook 

de aanwezige kruidentaxa als leden uit de Composietenfamilie, 

de Anjerfamilie de Grassenfamilie en uit het Smalle weegbree-

type vallen in de categorie graslandplanten, maar kunnen ook 

representatief zijn voor voedselrijke gronden als tuinen of een 

nederzettingsterrein. Tenslotte is er een zwak signaal aan 

waterplanten terug te vinden, bestaande uit Plomp en Niervaren.  
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Conclusie 

De resultaten van de archeologisch vindplaats Bollemeer vullen 

de bewoningsgeschiedenis van de microregio Galder nader aan. 

Het dekzandeiland van Galder, gelegen te midden van het 

beekdal van de Mark en een aantal kleinere beekdalen kent een 

redelijk intensieve bewoning gedurende de elfde en twaalfde 

eeuw. Deze bewoning kenmerkt zich door solitair liggende erven 

met tenminste één hoofdgebouw en twee of meer bijgebouwen 

en waterputten. Het bijzondere aan het onderzoek van 

Bollemeer is dat dit plangebied als enige ook oudere resten 

heeft opgeleverd. 

 

 
Gebouwstructuren (structuur 1) 
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Nadat het beekdal van de Mark gedurende de vroege eeuwen in 

gebruik was genomen als vestigingsplaats zijn er langs de rand 

van het beekdal op enkele plaatsen nederzettingen ontstaan van 

mogelijk de omvang van een gehucht. Galder is hierin één van 

deze plaatsen. Vanuit de ontginningsas van het beekdal van de 

Mark heeft de bewoning zich in de eeuwen daarna geleidelijk 

naar het oosten verplaatst. In de achtste en negende eeuw was 

deze nog steeds aanwezig in de overgangszone tussen het 

beekdal en het dekzandeiland. 

De ontginning en openlegging van het latere Galder was 

gedurende de elfde en twaalfde eeuw dusdanig succesvol dat 

het gehele dekzandeiland open werd gelegd en agrarisch in 

gebruik werd genomen. Dit laatste wordt ook nader 

onderbouwd door de resultaten van de analyse van de pollen uit 

de waterput van het erf van structuur 1. 

Het aantreffen van een Laat Karolingische gebouwplattegrond 

(structuur 1) is daarmee de eerste bevestiging van het door 

Leenders in 1996 geformuleerde model van de 

bewoningsgeschiedenis van Galder. Dit model was tot dusver 

enkel gebaseerd op enkele losse scherven. Binnen het 

studiegebied van de gemeente Alphen-Chaam heeft het 

onderzoek ter plaatse van Bollemeer aangetoond dat er naast de 

ontwikkeling van de middeleeuwse bewoning in Alphen een 

tweede bewoningsdynamiek heeft plaatsgevonden. 

In hoeverre het hier gaat om twee afzonderlijke systemen of 

twee bewoningssystemen die onderling in relatie stonden is nu 

nog niet vast te stellen. 
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Structuur 1 betreft een twaalfpalige structuur waarvan de kern 

8,41 meter lang is en 5,86 meter breed is. Aan de noordzijde 

lijken nog enkele wandpalen aanwezig. Deze ontbreken aan de 

zuidzijde. Zouden we de wandpalen van de noordzijde spiegelen 

naar de zuidzijde dan ontstaat een gebouw dat in afmetingen 

waarschijnlijk 14,75 meter bij 7,68 meter groot is geweest. 

De vondsten die geassocieerd worden met deze 

gebouwplattegrond dateren uit de periode Vroege 

Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 

We mogen veronderstellen dat structuur 1 een gebouw 

plattegrond betreft uit de Laat Karolingische periode en een 

datering heeft tussen de achtste en de tiende eeuw na Christus. 

De datering in de achtste of negende eeuw komt overeen met 

de datering van de nabij gelegen waterput. 
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Lintjesregen 

Ook dit jaar werden weer leden van Paulus door de koning 

onderscheiden voor hun bijdragen aan de samenleving.1 

George Dirven - lid van de Orde van Oranje-Nassau 

George is al 18 jaar bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum ’t 

Klooster in Bavel. Ook was hij bestuurslid van de Boerderijen 

Stichting Noord-Brabant en voorzitter van de klankbordgroep 

Lijndonk/Tervoort toen dat gebied dreigde te veranderen in een 

volledig nieuw dorp. Eerder was hij actief in de Michael parochie. 

Jan Rademakers - lid van de Orde van Oranje-Nassau 

Al sinds 1999 is Jan bestuurslid van de KBO Ulvenhout. Sinds 

2004 is hij ook bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum De 

Pekhoeve. Tussen 2000 en 2008 was hij actief lid van de 

Dorpsraad Ulvenhout en sinds 2002 is hij betrokken bij Jumelage 

Vélines-Ulvenhout. 

Hans Leenaars - officier in de Orde van Oranje-Nassau 

Bij zijn afscheid van de Bank Nederlandse Gemeenten werd Hans 

onderscheiden vanwege zijn groot aantal bestuurlijke taken op 

sociaal/maatschappelijk gebied. Zo was hij van 1995 tot 2008 lid 

van de raad van commissarissen van het Chassé Theater en 

voorzitter van het Chassé Cultuurfonds. 

 

Paulus feliciteert onze leden met de hoge onderscheiding. 

                                                 

1
 Informatie overgenomen uit Weekblad Nieuw Ginneken. 
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Uit Heusdenhouts historie 

in samenwerking met Wijkraad Heusdenhout 

door Wim Joosen 

Terug in de tijd, de tijd van Zuster Constance 1897-1958 

Reizen in vroeger dagen was een belevenis op zich. Het vergde 

ook veel meer tijd dan nu. Toch is de aarde nog even groot als 

destijds en zijn rechtlijnige afstanden tussen plekken op aarde 

nu niet anders dan toen. Maar er waren vroeger minder 

rechtstreekse verbindingen en de wegen die er lagen waren 

minder van kwaliteit. Ook waren er minder 

vervoersmogelijkheden en de aanwezige vervoersmiddelen 

hadden een lagere gemiddelde snelheid. Verre reizen waren in 

de eerste helft van vorige eeuw - met de toenmalige 

mogelijkheden en beperkingen - nog avontuurlijke belevenissen 

en weggelegd voor weinigen. 

Zuster Constance (Helena Oomen) uit Heusdenhout 

Het kapeldorp Heusdenhout heeft in het verleden nogal wat 

religieuzen voortgebracht. Eén ervan is Zuster Constance, in de 

wereld: Helena Adriana Oomen. Ze werd geboren in Teteringen 

op 16 september 1897. Haar vader was Adrianus Antonius -

Janus - Oomen (24 februari 1867 - 5 augustus 1936) en haar 

moeder Anna Maria - Aant - Snoek (21 april 1864 - 18 november 

1956). Het gezin Oomen-Snoek verhuisde in 1906 naar de 

boerderij van de grootouders van Helena, opa en oma Oomen-

Leijten, aan de Kapelstraat 4 in Heusdenhout. 
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Deze boerderij werd in 1803 gekocht door het echtpaar Pieter 

Cornelis Leijten (10 januari 1774 - 5 december 1841) en Helena 

van Dijk (9 oktober 1779 - 17 juni 1819). Oorspronkelijk bevond 

zich op die locatie de Buitenplaats met de Franse naam ‘Mon 

Repos’ - Mijn Rust -. De boerderij hiervan werd later de 

Helenahoeve genoemd naar de echtgenote van Pieter Leijten. 

Omdat in die boerderij de vierde bisschop van Breda Mgr. Petrus 

Leijten (16 juli 1834 - 17 mei 1914) en Mgr. Antonius Cornelius 

Oomen WP (16 februari 1876 - 19 augustus 1957) zijn geboren, 

kreeg de boerderij de naam Bisschopshoeve. Een naam die nog 

steeds in Heusdenhout voortleeft, maar nu als straatnaam, naam 

van het flatgebouw aan die straat en als naam voor het 

winkelcentrum. 

Zusters van de Haagdijk, later ‘Alles voor Allen’ 

Helena Adriana Oomen trad in 1921 in bij de Zusters 

Franciscanessen aan de Haagdijk te Breda. Hoe kwamen die 

zusters daar? Een korte geschiedenis van deze congregatie.  

In 1819 richtten drie vooraanstaande katholieken, Mr. Ludovicus 

Ingen Housz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, een 

stichting op voor de opvang van noodlijdende zieken in Breda. 

Kort na de oprichting werd een pand verworven aan de Haagdijk 

op huisnummer 144. De zorg en verpleging van de patiënten 

werd toevertrouwd aan het echtpaar Theodorus en Wilhelmina 

de Vet-van Hassel. In 1826 werd er, op suggestie van Moeder 

Augustina van de Zusters van Dongen, een drietal vrouwen uit 

Leuven ingezet in het ziekengasthuis aan de Haagdijk. Barbara 

Saelmaeckers, Anna Maria Saelmaeckers en Catharina Corbusie 

wilden graag als religieuzen werken in de ziekenzorg. 
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Samen met Catharina Brouwers, de opvolgster van Wilhelmina 

de Vet-van Hassel, die in 1826 overleed, vormde dat viertal het 

verplegend personeel. Er sloten zich meerdere vrouwen bij hen 

aan.  

 

 

 

 

 

 

 

Eerste gasthuis aan de Haagdijk waar de 

congregatie Alles voor Allen ontstond. 

 

Op 14 november 1831 legden zes van deze vrouwen hun 

plechtige geloften af op de Regel van de Derde Orde van 

Franciscus. Zij volgden voortaan de Constituties van de 

Penitenten Recollectinen en konden zich daardoor 

Franciscanessen noemen. Het jaar 1826 wordt beschouwd als 

het stichtingsjaar van deze congregatie, omdat de eersten er 

toen hun werk begonnen.  

De eerste moeder overste werd Zuster Theresia (Barbara 

Saelmaeckers) van 1830 tot 1842. De congregatie werd alsmaar 

groter en om onroerende goederen op eigen naam te bezitten 

werd in 1855 ‘de Vereniging van vrouwen tot het verplegen van 

zieken en ouden van dagen Alles voor Allen’ opgericht. In 1894 

verhuisde het ziekenhuis naar de Leuvenaarsstraat. De naam was 

toen St. Elisabeth Gasthuis. 
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In 1922 volgde de verhuizing van het ziekenhuis aan de 

Leuvenaarsstraat naar de nieuwbouw aan de Wilhelminasingel. 

De inzegening vond plaats op 23 mei 1923. Het kreeg de naam 

St. Ignatiusziekenhuis naar de toenmalige moeder overste zuster 

Ignatia. 

De congregatie lag veel eerder al, in 1834, aan de basis van het 

Sint Josephtehuis voor bejaarden aan de Leysenhoek in 

Oosterhout. Later namen zes zusters in Raamsdonksveer de zorg 

voor kinderen op zich. Ze begonnen er met een schooltje en een 

weeshuis. Dit leidde in 1880 tot de start van het Sint 

Theresiaziekenhuis, het latere Dongemond ziekenhuis. Ook in de 

wijkverpleging bij de R.K. Vereniging Het Wit-Gele Kruis waren 

zij op vele plaatsen in de regio actief. Buiten de Nederlandse 

grenzen was de congregatie actief in: Curaçao (1855-1988), 

Tanzania (1956-1995) en Duitsland (1959-1979). Successievelijk 

zijn alle taken in de handen van leken overgegaan. 

Sinds 1952 is Mater Dei, volledig Maria Mater Dei, aan de Mgr. 

Hopmansstraat het moederhuis van de congregatie. In de 

tachtiger jaren is dat verbouwd en over enige tijd gaan de nog 

overgebleven zusters er vertrekken. 

Alles voor Allen is de congregatie waarvan Helena Oomen begin 

twintiger jaren deel ging uitmaken. Op 8 september 1922, de 

feestdag van Maria Geboorte, werd Helena geprofest. In 1926 

werd ze, als Zuster Constance, overgeplaatst naar het St. 

Elisabeth Gasthuis in Curaçao. 
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St. Elisabeth Gasthuis, nu St. Elisabeth Hospitaal, te Curaçao 

waar Zuster Constance in 1926 ging werken. 

Erfstuk, blauw schoolschriftje 

Op 15 december 2008 overleed te Oosterhout Cornelia Anna 

Maria Chrysentine - Carry - Oomen, echtgenote van Ir. Hans 

Groenewegen. Ze werd geboren te Heusdenhout 20 maart 1941 

als dochter van Johannes Gerardus Cornelis - Jan - Oomen (16 

oktober 1911 - 27 mei 2005) en Maria Antonia Anna - Rie - 

Backx (26 januari 1913 - 2 november 1995) in hun toenmalige 

boerderij aan de Heusdenhoutseweg 20. Haar jongere broer Ad 

(Heusdenhout 1944) ontving uit haar bezittingen een 

schoolschriftje uit vroeger dagen met een blauwe kaft.1 Carry 

had dat schoolschriftje via haar vader verkregen als erfstuk van 

haar tante Constance, die als religieuze in Curaçao heeft 

gewerkt. 

                                                 

1
 Ad Oomen, nu woonachtig te Bavel, vormde de bron van dit verhaal. 
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Het schriftje bevat het door Zuster Constance met de hand 

geschreven reisverslag van haar heenreis naar Curaçao in 1926. 

Samen met enkele medezusters maakte Zuster Constance de reis 

over de Atlantische Oceaan.  
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Rijke Roomse leven 

In de rooms-katholieke kerk, met name in Zuid-Nederland, staat 

de periode tussen ongeveer 1860 en 1960 bekend als de periode 

van het Rijke Roomse Leven. De kerk manifesteerde zich toen 

nadrukkelijk en was maatschappelijk in allerlei verbanden 

aanwezig. Nederland bracht in die tijd nogal wat religieuzen 

voort, waarvan een deel naar verre gebieden werd uitgezonden. 

Als missionaris of missiezuster verrichtten zij daar hun arbeid. 

In de loop der jaren verschoof de aandacht van ‘zieltjes winnen’ 

voor het katholieke geloof steeds meer naar het bieden van 

ontwikkelingshulp. De bedoeling was om in de missiegebieden 

de bevolking qua ‘beschaving’ op een hoger plan te brengen. 

Het opleggen van een westers normen- en waardenpatroon aan 

volkeren met een afwijkende voorgeschiedenis en cultuur gaat 

echter niet zomaar, heeft men intussen gemerkt. 

Het werd destijds door families als een eer beschouwd als één of 

enkelen van de kinderen als religieus, pater, priester, broeder of 

zuster, hun leven inrichtten. 

In het gezin Oomen-Snoek waren meerdere religieuzen. Naast 

Helena, die zuster Constance werd, was dat haar zus  Maria 

Elisabeth Petronella (23 maart 1902 - 8 juni 1977). Zij werd op 4 

oktober 1925 bij de Franciscanessen te Dongen als Zuster 

Benigna geprofest. Haar jongere broer Antonius Petrus Adrianus 

(3 januari 1907 - 24 juni 1948) werd op 29 juni 1933 priester 

gewijd bij de Witte Paters te Carthago in Tunesië.  
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Het gezin Oomen-Snoek in 1920. Links zit Helena (Zr. Constance) en  

naast hun moeder staat Maria (Zr. Benigna). Naast Helena staat Toon, 

die later als Witte Pater in Afrika ging werken. 

 

 
Zr. Constance kort na haar professie in 1922 te midden van een aantal 

familieleden aan de Haagdijk. 



261 

Een familielid van moederszijde  Anna Maria Catharina Snoek 

(Teteringen 25 oktober 1886 - Curaçao 26 oktober 1935), werd 

op 4 juli 1917 geprofest bij de Zusters van de Haagdijk. Zij 

vertrok op 12 september 1919 als Zuster Maria Constantia naar 

Curaçao. Mogelijk was zij voor Helena en haar zus Maria een 

voorbeeld tot navolging. 

  

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting tussen twee zussen 

Zr. Constance (links) en 

Zr. Benigna (rechts), 

Helena en Maria Oomen. 

 

Notities tijdens de bootreis 

Eind augustus 1926 vertrok Zuster Constance vanuit Nederland 

met het stoomschip Oranje Nassau naar Curaçao. Een reis van 

nagenoeg drie weken. Haar dagelijkse aantekeningen in het 

schoolschriftje geven een leuk beeld van zo’n zeereis in die 

periode, zo’n negentig jaar geleden. 
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Het schoolschrift was net toereikend om haar reiservaringen te 

vermelden. Ze vulde het schriftje tot en met de laatste bladzijde 

met haar karakteristieke handschrift. Alles in inkt en 

waarschijnlijk geschreven met een kroontjespen. 

Het reisverhaal van Zr. Constance naar haar missiebestemming 

omvat een periode van 21 dagen over zee. Symbolisch gezien 

kan die reis ook staan voor haar reis door haar gehele leven tot 

haar eindbestemming. Vandaar dat in het verslag foto’s zijn 

opgenomen van - de ouder wordende - Zuster Constance. 

 

 
Eind augustus 1926 wordt bij het vertrek naar Curaçao van Zuster Constance 

afscheid genomen door haar vier broers met van links naar rechts Jan, Toon 

(nog vóór zijn intrede bij de Witte Paters), Pieter en Bertus. 
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Om een zo realistisch mogelijk (tijds)beeld op te roepen is het 

authentieke schrift in de toen geldende spelling zonder 

aanpassing overgenomen. Daarnaast zijn verschrijvingen, 

spelfouten of niet juiste interpunctie in de tekst overgenomen 

zoals ze in het schriftje zijn opgetekend. Alleen de 

regelafbreking is aangepast. Haar tekst is als volgt: 

Reisbeschrijving 27.8.26. 

per S.S. Oranje Nassau via Amsterdam - IJmuiden - Noordzee - 

Engeland - Dover - Fransche kust - Atlantischen Ociaan - 

Azoreneilanden - Barbados - Trinidad - La Guaira - Pouirte 

Cabello - Curaçao - 16.9.26 

 

Koninklijke Maatschappij 

De Schelde leverde het 

Stoomschip Oranje 

Nassau in 1911 aan de 

Koninklijke West-

Indische Maildienst. In 

1926 ging Zr. Constance 

met dit schip naar 

Curaçao. 

 

27. Aug.  IJmuiden 

Na afscheid van allen in Holland te hebben genomen, het laatste 

te IJmuiden zijn we met grooten moed de reis begonnen. Eerst en 

vooral zijn we in de Hut het Avé-Maris, stella gaan bidden. Onder 

de bescherming van Maria de Sterre der Zee. zijn we vast veilig. 

Zoo gauw we in de Noordzee kwamen begon den boot in volle 

vaart. We zwierde rechts en links en zijn al dadelijk onze 

ligstoelen gaan gebruiken, we konden niet meer loopen. De 

linnenjuffr was reeds in de weer, in geval van zeeziekte wat 

gelukkig nog tevergeefs was. 
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Om 7.u dinér, we hadden weinig zin, als dat nu maar gaat? ’t Viel 

gelukkig mee, van alles maar een beetje, ‘t was allemaal zoo fijn. 

Omstreeks 8 u zijn we naar bed gegaan ik ben met mijn laddertje 

naar het kippenroestje geklommen,. Een kruisje met gewijdwater, 

dat we mee gekregen hebben, en we slapen immers of we thuis 

zijn. 

 

28 Aug.  Zaterdag. 

Allen nogal rustig geslapen, we zijn veel beter, als gisteren avond. 

We naderen de kust van Engeland reeds, groote bergen, steden, 

havens er is veel te zien. Bij het ontbijt hebben we flink gegeten 

versch brood, ham, jam, koek ect.. 10 u we liggen te Dover in de 

haven er komen veel passagiers aan boord  

Ook hebben we hier reeds brieven en kaarten gepost, heb u ze 

ontvangen? Als de boot stil ligt is het erg rustig dan is ieder goed 

op zijn gemak. Er zijn 30. 1ste klas passagier +-20’ 2e kl. 

bijgekomen vanaf een ander schip. Om 1 u Lunch. Alles Engelsche 

kost alleen meloenen anders kende we er niets van, We hebben 

van den Hofmeester een aparte tafel gekregen met ons 3. gelukkig 

maar hé. Met snelle vaart stoomen we de ociaan weer op ’t is 

reeds 2 uur. Hier en daar zien we nog een andere groote boot 

varen maar anders niets als lucht en water. Nu gaan we wat 

bidden en lezen we hebben goeden moed, de zee is zoo kalm en 

denken niet meer aan zeeziekte, wat zouden we er dan toch goed 

afkomen hé, maar geen angst voor den tijd. Om 4 u thee met 

koekjes. 7. u Diner weer op z’n Engelsch we leeren al goed bij en 

vinden het niet meer zoo vreemd, ’t is fijn  

Om 8 ½ u naar bed. In de salon is het groot concert, wij vieren 

hier op bed het feest van Rector de Bie maar mee. die in ‘t 

Gasthuis z’n patroonfeest viert. We zijn gezellig ingeslapen. 
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St. Elisabeth Gasthuis te Curaçao 1928 met Zuster Constance (l), 

Zuster Kosteres (r), Ignovia en Paulintje. 

29. Aug  Zondag. 

Om 6 uur waren we al wakker en hebben goed geslapen. De tijd 

was verzet, wij dachten ,dat het reeds 7.u was. Bij het ontbijt weer 

van alles goed gebruikt. Op het dek, in een stil hoekje hebben we 

ons zoo goed mogelijk, met den Zondag vereenigt. Er is wel niets 

te merken of het Zondag of Zaterdag is maar enfin, we hebben 

den tijd. Om 10.u was het oefening met den zwemgordel of 

reddingsboei, Onze plaats in de reddingssloep werd aangewezen, 

zoo dit noodig zou zijn. We hopen er niets mee te maken te 

hebben onder de reis. Er zijn maar 8. Hollandsche 1e klas 

passagiers verder Engelschen. We zien niets op zee vandaag. Onze 

kist appels en peren is naar boven gekomen, we krijgen er nu al 

eens zin in, ze zijn goed voor den dorst Maar wie heeft. er voor 

zulke fijne cigaretten gezorgd? en zonder lucifers? O. wacht. Om 5 

uur zagen we nog een Engelsch zeilschip, het was mooi om te 

zien, het groeten met de vlag. 3 maal omhoog en omlaag. Tegen 

den avond nogal een grooten boot met licht op, hij groette met 

licht en wij ook Bij het Diner alles extra fijn Om 9 u zijn we gaan 

slapen, dat gaat van zelf, den boot wiegt ons in slaap. 
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30 Aug  Maandag. 

Om 7 ½ u zoowat opgestaan, we waren toch zoo frisch of het ons 

gewoon leven is, en hebben goed geslapen, wel waar willen we 

bang voor zijn, er gebeurt immers niets zonder Gods toelating. 

Onze gebeden hebben we allemaal goed kunnen verrichten. ’t Is 

12 u de zee word een beetje onstuimig, en golfde soms hoog. We 

moesten weer gaan liggen want volgens Jos Theeuwes.:” was alles 

van, Jub-Jub. net zoo slap. Een onzer Zusters en nog veel andere 

passagiers moesten niest dan de vischjes gaan voeren, dan was 

het even beter. Bij de Lunch was haast niemand présent, ik voelde 

nog niets en zou toch eens gaan probeeren de wil was goed maar 

……… Zoo gauw ik het één en ander op had, mocht ik er gauw 

mee naar boven en bracht het ook naar de vischjes het was de 

eerste maar ook de laatste keer, dat ze wat van me kregen. De 

appels smaken toch niet vandaag. Bij de thee hebben we maar 

goed droge koekjes genomen, die zijn dan het beste. Om 7.u zijn 

we in plaats van naar tafel, naar ons bed gegaan. Van de 

linnenjufr. kregen we ieder een portie druiven, die waren lekker. 

We zijn weer gauw gaan slapen. 

Dit verhaal wordt in de volgende Brieven van Paulus vervolgd. 

 

 

Inkomen = bedrag  

waarmee je moet uitkomen 

  



267 

70 jaar geleden op Anneville 

Op zondag 19 juli werd bij Anneville een bord onthuld over het 

verblijf van koningin Wilhelmina aldaar, nu 70 jaar geleden. Bij 

die gelegenheid werd in het koetshuis de oorkonde getoond die 

de bewoners van Geersbroek haar toen aanboden. Van Jan de 

Constant Rebecque ontvingen we deze foto van de oorkonde 

die wordt bewaard in het Koninklijk Huisarchief. 
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